
Prerokovanie diskusných príspevkov z konferencie OBFZ Považská Bystrica 

konanej dňa 7.7.2017 v Dulove. 

    Dňa 4. 8. sa uskutočnil VV OBFZ Považská Bystrica, na ktorom bol zaradený bod  :  „ Prerokovanie 

diskusných príspevkov z konferencie OBFZ konanej v Dulove„  .  Výkonného výboru sa zúčastnili 6 z 8 

členov VV OBFZ. Ospravedlnení  boli páni Chalmoviansky a Bobot. Obaja boli na dovolenke.  

Prerokované diskusné príspevky na konferencii :  

1.  P. Kamil Španihel  vo svojom vystúpení obvinil pána Chalmovianskeho z korupčného , 

neetického správania sa  a nedovoleného ovplyvňovania orgánov OBFZ, ZSFZ a SFZ. 

V podobnom duchu vystúpil aj pri prerokovávaní iných bodov konferencie.  Vzhľadom na 

závažnosť obvinení, nemožnosť v zmysle zákona vyšetrovať korupciu orgánmi OBFZ, zacho- 

vanie objektivity, zabráneniu spochybnenia  zistených skutočností aj na skutočnosť, že pán 

Španihel od konferencie napísal  OBFZ 9 listov s podobným obsahom som sa ako predseda 

OBFZ rozhodol odovzdať celý tento prípad na okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici. Toto 

rozhodnutie som oznámil členom VV OBFZ. Prítomní členovia VV sa s mojim úmyslom 

stotožnili  a schválili ho v hlasovaní  6 – 0 – 0.  Dňa 10.8. 2017 som všetky listy poslané  p. 

Španihelom odovzdal pani prokurátorke na okresnej prokuratúre v Považskej Bystrici so 

žiadosťou o prešetrenie. Pani prokurátorka ma požiadala o spracovanie časového sledu 

celého prípadu a zápisnicu z predmetnej konferencie. Tieto požiadavky spracujem v priebehu 

víkendu a v pondelok ich odovzdám na prokuratúre. Ďalšie konanie už bude v kompetencii 

okresnej prokuratúry. Orgány OBFZ budú plne súčinné požiadavkám zo strany vyšetrujúcich 

orgánov.  

2. P. Jaroslav Palček sa zaujímal o dotácie na infraštruktúru štadiónov pre FK amatérskeho  

futbalu. Sľúbil som, že OBFZ zorganizuje stretnutie s kompetentnými zástupcami SFZ. Dňa 

8.8. 2017 som o požiadavke rokoval s projektovým manažérom SFZ pánom Dedíkom a 

požiadal som ho o uvedené stretnutie. Jeho odpoveď bola, že SFZ musí počkať po schválení 

uznesenia vládou SR na uvoľnenie dotácie, na stanovenie podmienok pridelenia dotácie zo 

strany Ministerstva školstva. Po obdržaní týchto podmienok Slovenským futbalovým zväzom 

sa stretnutiu na pôde OBFZ nebráni. Na tento náš popud  bude SFZ  organizovať  stretnutie 

v každom regióne  s FK, ktoré dotáciu dostanú. Zoznam FK , ktorým bola dotácia pridelená v 1 

kole je už spracovaný komisiou, ale ešte podlieha schváleniu VV SFZ. Potom bude zverejnený. 

V septembri bude vypísaná výzva na podanie projektov na  druhú časť dotácie.  Túto budú 

môcť využiť FK, ktoré žiadosť  v prvom kole nepodali alebo FK, ktorým dotácia nebola 

v prvom kole pridelená. 

3.  Pán Matej Žabka mal otázku, či VV OBFZ uvažuje vzhľadom na stav financií OBFZ o uvoľnení 

nejakej čiastky na využitie pre futbalové kluby OBFZ. VV  na ostatnom zasadnutí schválil 

uvoľniť sumu cca 5.000,- Eur. Spôsob a účel na čo budú financie použité ešte neschválil. 

Rozhodne na nasledujúcom VV.      

4. Pán Dušan  Mičúch v príspevku  poďakoval za vyznamenania v mene všetkých ocenených.   
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